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Biodiversiteit vergroten is het doel
Een effectief ecologisch beheer heeft als primaire doel om de biodiversiteit te vergroten. Dat het ook
kostenbesparend kan zijn, komt op de tweede plaats. De aangesloten bedrijven, overheden en
organisaties onderkennen dit en slaan de handen ineen om dit te bereiken.
Gefaseerd maaien
Het BlauwZaam Lint wordt beheerd door de vegetatie te maaien en het maaisel af te voeren. Het
maaien gebeurt per maaibeurt in fases, waarbij tenminste 20% van het oppervlak tot de volgende
maaibeurt gespaard blijft. Zo blijft er altijd ruimte voor flora en fauna om zich te handhaven. Of het
beheer werkt leiden we af uit de aanwezigheid van een doelsoort, de argusvlinder.
Flexibele maaimomenten
Een goed beheer is afgestemd op het seizoen en de lokale situatie. In een laat voorjaar wordt er later
gemaaid dan in een vroeg voorjaar. Om dit te bereiken, werken we met flexibele maaimomenten,
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aangepast aan de bloei van een makkelijk herkenbare plantensoort . Een voluit bloeiende berm
wordt nog niet gemaaid.
Klepelen doen we niet
Klepelen lijkt een goedkope beheervorm. Een geklepelde berm verruigt echter binnen enkele jaren
met bijvoorbeeld brandnetel, akkerdistel, kleefkruid en berenklauw. Zowel voor de agrarische sector
als voor de natuur is dit geen optimale situatie. De aangesloten bedrijven, overheden en organisaties
klepelen daarom niet in het BlauwZaam Lint.
Bomen en struiken
Daar waar in het BlauwZaam Lint bomen en struiken aanwezig zijn, worden deze cyclisch beheerd.
Wilgen bijvoorbeeld worden eens per 3-5 jaar om en om geknot of gesnoeid. Ook andere struiken
worden in fases gesnoeid. We nemen als uitgangspunt dat niet alles in één keer wordt beheerd. Dit
komt de biodiversiteit ten goede.
Opgesteld door Anthonie Stip, De Vlinderstichting, April 2015 en geaccordeerd door de deelnemers
aan het beheerconvenant Blauwzaam Lint.
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 Bijvoorbeeld: wanneer in het voorjaar de Margriet is uitgebloeid, wordt het Lint gemaaid.

